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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Aviso nº 02/2021 
 
 

Ingressantes em 2021 
 
 
 
 

Considerando que, nos termos do artigo 1º, inciso IV c.c. o artigo 8º da Resolução nº 5, 
de 17 de dezembro de 2018, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de 
Educação, Ministério da Educação, as atividades complementares se inserem na 
organização do Curso de Graduação em Direito, 
 
Considerando que, objetivam enriquecer e complementar o perfil do formando, por 
meio de conhecimentos e habilidades na prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 
relações com o mercado de trabalho e com ações de extensão junto à comunidade, 
 
Considerando que, as Atividades Complementares não se confundem com o Estágio 
Curricular Obrigatório, destarte são validadas pela Coordenação do Estágio 
Profissional Supervisionado da Faculdade de Direito, 
 
 
A Direção da Faculdade resolve: 
 
 
Art. 1º - As Atividades Complementares devem totalizar, no mínimo, 149 (cento e 
quarenta e nove) horas. 
 
Art. 2º - A carga horária total de Atividades Complementares, a ser cumprida, deve ser 
a soma das horas destinadas às três categorias, distribuídas assim:  

• Ensino – mínimo 20% e máximo de 40% da carga horária total (equivalente à carga 
horária de 30 a 60 horas das atividades complementares);  

• Pesquisa– mínimo 30% e máximo 50 % da carga horária total (equivalente à carga 
horária de 45 a 75 horas das atividades complementares);  

• Extensão– mínimo 20% e máximo 40%. da carga horária total (equivalente à carga 
horária de 30 a 60 horas das atividades complementares); 
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 Art. 3° – Os tipos de Atividades Complementares permitidos estão explicitados no 
quadro a seguir:  

Quadro de Atividades Complementares  

Categorias e %  
em relação à  
carga horária 
total de AACC a 
ser cumprida.  

Atividades Complementares  Requisito  Horas  

Ensino  
Mínimo de 20% 
máximo de 40%  

 

Participação na organização e execução de eventos acadêmicos  Certificado  10  

Participação em grupos de estudos sob a coordenação de professor 
da PUC-SP  

Certificado  10  

Participação em cursos extracurriculares, minicursos e atividades 
programadas  

Certificado  10  

Curso de Línguas e/ou Extracurriculares  Certificado  10  

Monitoria 
Certificado  

 

20  

 

Pesquisa  
Mínimo de 30% 
Máximo de 50%  

 

Publicação Variadas (anais de eventos, revistas, livros e meios 
eletrônicos)  

Cópia da publicação  10  

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários e encontros 
de Iniciação Científica  

Certificado  10  

Participação em congressos, simpósios e seminários  
Certificado  

 

10  

 

Participação efetiva em atividades de Núcleos de Pesquisa  Certificado  10  

Participação em projetos de pesquisa, inclusive Iniciação Científica   
Certificado  

 
35  

 
Extensão  
Mínimo de 20% 
Máximo de 40%  

 

Participação em atividades de Extensão Universitária  Certificado  10  

Participação na organização e promoção de atividades de recepção 
e convivência comunitária  

Certificado  10  

Participação em oficinas  Certificado  10  

Representação discente (representação discente em Órgãos 
Colegiados/agremiações estudantis; representação da PUC-SP em 
eventos esportivos oficiais; participação em competição esportiva; 
participação em eventos políticos)  

Certificado  20  

Voluntariado (Projetos e programas de pesquisa voluntários; 
atividades voluntárias ou projetos sociais; participação voluntária; 
serviços à comunidade; trabalho voluntário; voluntariado em 
atividades de caráter humanitário e social; voluntariado em projetos)  

Certificado  5  

Visita a teatros, museus, cinema etc.  

Relatório com 
síntese da 
atividade validado 
por um professor  

 

5  

 

Art. 4° – Caberá ao estudante distribuir o número de horas a serem realizadas de modo 
a perfazer o número total de horas exigidas para a conclusão do curso.  
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 Art. 5º - As Atividades Complementares deverão ser realizadas concomitantemente ao 
curso de graduação. 

 
Art. 6º - A documentação demonstrativa das Atividades Complementares deverá ser 
protocolada no Portal Acadêmico, a qualquer tempo. (Link de acesso: 
https://portal.fundasp.org.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/login/) 

 
Art. 7º - Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Estágio Profissional 
Supervisionado. 

 
 
 

São Paulo, 02 de junho de 2021. 
 

 
 

 
                                                   Prof.ª Juliana Cardoso Ribeiro Bastos 

Coordenadora do Estágio Profissional Supervisionado  
do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito - PUC/SP 
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